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"Якщо холодно, чай Вас зігріє.  
Якщо Вам жарко, він Вас охолодить.  
Якщо у Вас настрій пригнічений 
 - він Вас підбадьорить,  
якщо Ви збуджені - він  
Вас заспокоїть." 
  Вільям Гладстон 
 
А за що Ви любите чай? 
 



Елегантно пити чай  
світ навчили китайці. 



Саме в Китаї  
зародилися традиції  

проведення чайних церемоній  



Поет Лу-Тунг писав 

 багато століть назад: 
 "Перша чашка змочує губи і горло.  

Друга позбавляє мене  
від самотності.  

Третя пронизує ... 
 Сьома чашка - ах, як шкода, 

 що я більше не можу випити!"  





Згідно з китайською традицією, 
 чай був відкритий  
культурним героєм Шень-нуном, 
 покровителем землеробства та медицини,  
одним з Трьох Великих 
 що створили всі ремесла і мистецтва. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BD%D1%83%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BD%D1%83%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BD%D1%83%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8F_%D1%96_%D0%BF%27%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2&action=edit&redlink=1




Чайні плантації на схилах гір  
у повіті Шеньнунцзя,  
провінція Хубей 

Саме в Китаї стали вперше вживати чай як ліки, 
 а потім — і як напій.  
Саме від китайської назви чаю 
 («ті» у південних діалектах,  
«ча» в північних і в кантонському) 
 походять назви чаю в різних мовах,  
причому вибір північної або  
південної вимови вказує  
на основний спосіб доставки чаю — 
 відповідно, сушею або морем. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:VM_5335_Muyu_Tea_plantations_on_valley_slopes_north_of_town.jpg
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BD%D1%83%D0%BD%D1%86%D0%B7%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%96%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82




Китайський.  

Індійський.  

Цейлонський.  

Японський.  

Індокитайський  

Африканський  













З чашки чаю починаються 
не тільки приятельські 

бесіди,  
а й ділові переговори.  

І, зрозуміло, напій 
повинен бути тільки що 

приготованим.  



: "Свіжозаварений чай - бальзам, 
 

 чай, залишений на ніч, - змія" 



Традиційна чайна церемонія 
 

 називається гунфу-ча,  
 

де останній склад  
 

переводиться як "чай", 
  

а перші два - "вище мистецтво".  



З  давнини, 
 в результаті природних відхилень  

у процесі кустарної переробки  
чайного листа,  

з одного і того ж сировини  
стали робити 

 кілька абсолютно різних 
 за смаком і впливу  

на людський організм напоїв. 







Базові  чаї: 
Зелений чай: 

1) Чаоцін - обсмажений чай 
2) Хунцин - шліфований чай 

3) Шайцін - висушений на сонці чай 
 
 



Чженьцін - пропарений чай 
-Червоний чай 

-Оолонг 
-Білий чай 

-Жовтий чай 
 (або Улун - «Чорний дракон») 

-Чорний чай 
 
 



Чаї, що пройшли додаткову обробку 
 

-Квіткові 
-Фруктові 
-Пресовані 
-Розчинні 

-Лікувальні чаї 
-Чаєвмістні  напої 



























Чайне начиння. 



Кип'ятимо воду. Вона повинна бути 
м'якою, 

 в ідеалі - джерельна 
Зняти з вогню воду потрібно, коли 

на поверхні з'являються 
 і лопаються великі бульбашки. 

 



Знайомимося з чаєм.  
Призначений для заварки чай  

насипається в чахе (чайну 
коробочку). 

 Робимо вдих, насолоджуємося 
ароматом ... 

 
 

.    Прогрівають посуд.  
 
 
 



Підігріваємо заварювальний чайник,  
 
наповнюємо його сухим чаєм,  
 
заливаємо окропом. 
 
Закриваємо чайник кришкою,  
 
укутують рушником, збовтуємо, 
 розгойдуючи чайник з боку в бік 



Первий Настій чаю не п'ють  
- його використовують  
для обмивання чайного листа 
 і підігріву чайної пари 
 - високої чашечки (венсябей)  
і низькою, питною (чабей). 
 



Заварений чай розливають по венсябей 
на три чверті об'єму.  

Потім накривають чабей.  
Щільно притискають один до одного і 

перевертають. 
 

Венсябей розкручують за  
годинниковою стрілкою 
 і насолоджуються ароматом.  
Потім можна зробити перший ковток.  
 
 







Коли чай випитий, 
процес повторюють 

знову.  
Чай заварюють три-

чотири рази,  
поки він не втратить 
свій смак і аромат.  
Китайці кажуть так: 

випив - доливай, 
долив - випий.  



Лу Юй так сказав про чай: 
 "Він втамовує спрагу, 

 позбавляє від сонливості 
 і головного болю,  

прояснює зір,  
силою наповнює кінцівки,  

від нього починають рухатися  
всі сто суглобів.  

Легко справляється він 
 із сотнею видів хвороб 

 і за своїм впливом подібний 
 божественної солодкої росі" .  





Випийте чай, 
 заварений за правилами 
 китайської чайної церемонії, 
 і ви переконаєтеся в правоті  
слів чайного божества. 









1. ХТО ВІДКРИВ ЧАЙ ДЛЯ КИТАЙЦІВ? 

2. ЯКІ ЗА ПОХОДЖЕННЯМ БУВАЮТЬ ЧАЇ? 

3. ЯК НАЗИВАЄТЬСЯ ЧАЙНА ЦЕРЕМОНІЯ? 

4. ЯК КИТАЙЦІ НАЗИВАЮТЬ ЧОРНИЙ ЧАЙ? 

5. ЯК НАЗИВАЄТЬСЯ ЧАЙ, ЩО ВИГОТОВЛЯЄТЬСЯ 
ІЗ  

ЧАЙНОГО ДЕРЕВА, А НЕ З ЧАЙНОЇ РОСЛИНИ? 

А 

6. АВТОР “СВЯЩЕННОЇ КНИГИ ПРО ЧАЙ” 




